
Právní úprava související s Modelem vzdělávání 4.0 
 

Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon) 

 

V případě, že nebude platit, že žák /student, který odmítne testování nebo roušky, se bude 

vzdělávat distančně, pak lze využít cestu IVP podle § 18 nebo podle § 40 školského zákona 

 

§ 18 

Individuální vzdělávací plán 

Ředitel školy může s písemným doporučením školského poradenského zařízení povolit 

nezletilému žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami nebo s mimořádným nadáním na 

žádost jeho zákonného zástupce a zletilému žákovi nebo studentovi se speciálními 

vzdělávacími potřebami nebo s mimořádným nadáním na jeho žádost vzdělávání podle 

individuálního vzdělávacího plánu. Ve středním vzdělávání nebo vyšším odborném 

vzdělávání může ředitel školy povolit vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu i z 

jiných závažných důvodů. Ve středním vzdělávání nebo vyšším odborném vzdělávání povolí 

ředitel školy individuální vzdělávací plán žákovi nebo studentovi na základě potvrzení, že žák 

nebo student je sportovním reprezentantem České republiky ve sportovním odvětví, 

vydaného sportovní organizací zastupující toto sportovní odvětví v České republice, a to v 

souvislosti s touto skutečností. 

 

 

§ 40 
Druhy jiného způsobu plnění povinné školní docházky 
 
Jiným způsobem plnění povinné školní docházky se rozumí 
a) individuální vzdělávání žáka, které se uskutečňuje bez pravidelné účasti ve vyučování ve 
škole, 
b) vzdělávání žáků s hlubokým mentálním postižením. 
 
 
 



§ 41 
Individuální vzdělávání žáka 
 
(1) O povolení individuálního vzdělávání žáka rozhoduje ředitel školy, kam byl žák přijat k 
plnění povinné školní docházky, na základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka. 
 
(2) Žádost zákonného zástupce o individuální vzdělávání musí obsahovat 
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo, bylo-li přiděleno, a místo trvalého 
pobytu žáka nebo bydliště, pokud nemá na území České republiky místo trvalého pobytu, 
b) uvedení období, ročníku, popřípadě pololetí, kdy má být žák individuálně vzděláván, 
c) důvody pro individuální vzdělávání žáka, 
d) popis prostorového a materiálně technického zabezpečení vzdělávání a podmínek ochrany 
zdraví individuálně vzdělávaného žáka, 
e) doklady osvědčující splnění vzdělání osoby, která bude žáka individuálně vzdělávat, 
f) seznam učebnic a učebních textů, které budou ve výuce užívány, pokud nejde o učebnice 
uvedené v § 27 odst. 1, 
g) další skutečnosti, které mají vliv na průběh vzdělávání žáka, 
h) vyjádření školského poradenského zařízení. 
 
(3) Ředitel školy individuální vzdělávání povolí, pokud 
a) jsou dány závažné důvody pro individuální vzdělávání, 
b) jsou zajištěny dostatečné podmínky pro individuální vzdělávání, zejména podmínky 
materiální a ochrany zdraví žáka, 
c) osoba, která bude žáka vzdělávat, získala alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou, a 
jedná-li se o žáka ve druhém stupni základní školy, vysokoškolské vzdělání, 
d) jsou zajištěny vhodné učebnice a učební texty, podle nichž se má žák vzdělávat. 
 
(4) Po dobu individuálního vzdělávání žáka za plnění podmínek uvedených v odstavci 
3 odpovídá zákonný zástupce žáka. 
 
(5) Individuálně vzdělávaný žák koná za každé pololetí zkoušky z příslušného učiva, a to ve 
škole, do níž byl přijat k plnění povinné školní docházky. 
 
(6) Nelze-li individuálně vzdělávaného žáka hodnotit na konci příslušného pololetí, určí 
ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení bylo provedeno 
nejpozději do dvou měsíců po skončení pololetí. 
 
(7) Pokud má zákonný zástupce pochybnosti o správnosti hodnocení žáka, může do 8 dnů od 
konání zkoušek písemně požádat ředitele školy o přezkoušení žáka; byl-li zkoušejícím žáka 
ředitel školy, krajský úřad. Pokud ředitel školy nebo krajský úřad žádosti vyhoví, nařídí 
komisionální přezkoušení žáka. 
 
(8) Ředitel školy ukončí individuální vzdělávání 



a) pokud nejsou zajištěny dostatečné podmínky ke vzdělávání, zejména podmínky materiální, 
personální a ochrany zdraví žáka, 
b) pokud zákonný zástupce neplní podmínky individuálního vzdělávání stanovené tímto 
zákonem, 
c) pokud žák na konci druhého pololetí příslušného školního roku neprospěl, 
d) nelze-li žáka hodnotit způsobem uvedeným v odstavcích 5 a 6, nebo 
e) na žádost zákonného zástupce žáka. 
 
(9) Pokud ředitel školy rozhodne o ukončení individuálního vzdělávání žáka, zařadí žáka do 
příslušného ročníku základní školy. Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o ukončení 
individuálního vzdělávání žáka nemá odkladný účinek. 
 
(10) Výdaje spojené s individuálním vzděláváním hradí zákonný zástupce žáka, s výjimkou 
učebnic a základních školních potřeb podle § 27 odst. 3 a 6, speciálních učebnic a speciálních 
kompenzačních pomůcek a speciálních učebních pomůcek podle § 16 odst. 2 písm. d) a 
výdajů na činnost školy, do níž byl žák přijat k plnění povinné školní docházky. 
 

 

V případě nepřítomnosti ve škole z důvodu účasti na jednorázových akcích/ kurzech lze 

využít § 50 

§ 50 
 
(1) Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování 
nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka. Podmínky pro uvolňování 
žáka z vyučování a omlouvání neúčasti žáka ve vyučování stanoví školní řád. 
 
(2) Ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost 
jeho zákonného zástupce zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu; zároveň určí 
náhradní způsob vzdělávání žáka v době vyučování tohoto předmětu. V předmětu tělesná 
výchova ředitel školy uvolní žáka z vyučování na základě posudku vydaného registrujícím 
lékařem, pokud má být žák uvolněn na pololetí školního roku nebo na školní rok. Na první 
nebo poslední vyučovací hodinu může být žák uvolněn se souhlasem zákonného zástupce 
bez náhrady. 
 

 

§ 23 
Organizace škol 
 
(1) Mateřská, základní a střední škola se organizačně člení na třídy, vyšší odborná škola na 
studijní skupiny, konzervatoř a základní umělecká škola na oddělení a jazyková škola s 
právem státní jazykové zkoušky na kursy. 
 
(2) Třídy, studijní skupiny a oddělení všech škol, jejichž činnost vykonává jedna právnická 



osoba, se musí nacházet na území kraje, v němž má sídlo tato právnická osoba; výjimky 
povoluje v případech hodných zvláštního zřetele na návrh zřizovatele nebo právnické osoby, 
která vykonává činnost školy, ministerstvo. 
 
(3) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem +) nejnižší počet dětí, žáků a 
studentů v jednotlivých druzích škol, nejnižší a nejvyšší počet dětí, žáků a studentů ve třídě, 
studijní skupině a oddělení. 
 
(4) Zřizovatel školy může povolit výjimku z nejnižšího počtu dětí, žáků a studentů 
stanoveného tímto zákonem a prováděcím právním předpisem za předpokladu, že uhradí 
zvýšené výdaje na vzdělávací činnost školy, a to nad výši stanovenou podle § 161 až 162. 
 
(5) Zřizovatel školy může povolit výjimku z nejvyššího počtu dětí, žáků a studentů 
stanoveného prováděcím právním předpisem do počtu 4 dětí, žáků a studentů za 
předpokladu, že toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou 
splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví. 
 
§ 25 
Formy vzdělávání 
 
(1) Základní vzdělávání se uskutečňuje v denní formě vzdělávání. Střední a vyšší odborné 
vzdělávání se uskutečňuje v denní, večerní, dálkové, distanční a kombinované formě 
vzdělávání; vzdělání dosažené ve všech formách vzdělávání je rovnocenné. 
 
(2) Pro účely tohoto zákona se rozumí 
a) denní formou vzdělávání výuka organizovaná pravidelně každý den v pětidenním 
vyučovacím týdnu v průběhu školního roku, 
b) večerní formou vzdělávání výuka organizovaná pravidelně několikrát v týdnu v rozsahu 10 
až 18 hodin týdně v průběhu školního roku zpravidla v odpoledních a večerních hodinách, 
c) dálkovou formou vzdělávání samostatné studium spojené s konzultacemi v rozsahu 200 až 
220 konzultačních hodin ve školním roce, 
d) distanční formou vzdělávání samostatné studium uskutečňované převážně nebo zcela 
prostřednictvím informačních technologií, popřípadě spojené s individuálními konzultacemi, 
e) kombinovanou formou vzdělávání střídání denní a jiné formy vzdělávání stanovené tímto 
zákonem. 
 
(3) Délka dálkového, večerního, distančního nebo kombinovaného vzdělávání je nejvýše o 1 
rok delší než doba vzdělávání v denní formě. 
 
 
Školní řád, vnitřní řád a stipendijní řád 
 30 
 
(1) Ředitel školy vydá školní řád; ředitel školského zařízení vnitřní řád. Školní řád a vnitřní řád 
upravuje 
a) podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, žáků, studentů a jejich zákonných zástupců 
ve škole nebo školském zařízení a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se 



zaměstnanci ve škole nebo školském zařízení, 
b) provoz a vnitřní režim školy nebo školského zařízení, 
c) podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků nebo studentů a jejich ochrany 
před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí, 
d) podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany dětí, žáků a 
studentů. 
 
(2) Školní řád obsahuje také pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů. 
 
(3) Školní řád nebo vnitřní řád může omezit nebo zakázat používání mobilních telefonů nebo 
jiných elektronických zařízení dětmi, žáky nebo studenty, s výjimkou jejich používání v 
nezbytném rozsahu ze zdravotních důvodů. 
 
(4) Školní řád nebo vnitřní řád zveřejní ředitel na přístupném místě ve škole nebo školském 
zařízení, prokazatelným způsobem s ním seznámí zaměstnance, žáky a studenty školy nebo 
školského zařízení a informuje o jeho vydání a obsahu zákonné zástupce nezletilých dětí a 
žáků. 
 
(5) Ředitel střední nebo vyšší odborné školy může se souhlasem zřizovatele vydat stipendijní 
řád, podle něhož lze žákům a studentům poskytovat prospěchové stipendium. 
 
(6) Ředitel střední nebo vyšší odborné školy může se souhlasem zřizovatele vystupovat jako 
zprostředkovatel smlouvy mezi žákem nebo studentem starším 15 let na jedné straně a 
právnickou či fyzickou osobou na druhé straně, ve které se za sjednaných podmínek 
právnická či fyzická osoba zaváže poskytovat žákovi či studentovi příspěvek na výuku či 
studium a žák či student se zaváže po ukončení výuky či studia uzavřít s určenou právnickou 
či fyzickou osobou pracovní poměr související s oborem jeho výuky či studia, a v tomto 
pracovním poměru setrvat po sjednanou dobu, nebo vrátit poskytnuté příspěvky 52). Žák 
střední školy, který dovršil patnáct let a ukončil povinnou školní docházku, se může zavázat 
smlouvou podle věty první; smlouva podle věty první uzavřená nezletilým žákem je neplatná, 
jestliže k jejímu uzavření nedal souhlas zákonný zástupce žáka. 
 
 
Ředitel školy a školského zařízení 
§ 164 
 
(1) Ředitel školy a školského zařízení 
a) rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských služeb, 
pokud zákon nestanoví jinak, 
b) odpovídá za to, že škola a školské zařízení poskytuje vzdělávání a školské služby v souladu 
s tímto zákonem a vzdělávacími programy uvedenými v § 3, 
c) odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a školských služeb, 
d) vytváří podmínky pro výkon inspekční činnosti České školní inspekce a přijímá následná 
opatření, 
e) vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a pro práci školské rady, 
pokud se podle tohoto zákona zřizuje, 



f) zajišťuje, aby osoby uvedené v § 21 byly včas informovány o průběhu a výsledcích 
vzdělávání dítěte, žáka nebo studenta, 
g) zajišťuje spolupráci při uskutečňování programů zjišťování výsledků vzdělávání 
vyhlášených ministerstvem, 
h) odpovídá za zajištění dohledu nad dětmi a nezletilými žáky ve škole a školském zařízení. 
 
(2) Ředitel školy zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán, projednává s ním 
všechny zásadní pedagogické dokumenty a opatření týkající se vzdělávací činnosti školy. Při 
svém rozhodování ředitel školy k názorům pedagogické rady přihlédne. Pedagogickou radu 
tvoří všichni pedagogičtí pracovníci školy. 
 
§ 165 
 
(1) Ředitel školy a školského zařízení, které zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí, dále 
a) stanovuje organizaci a podmínky provozu školy a školského zařízení, 
b) odpovídá za použití finančních prostředků státního rozpočtu přidělených podle § 
160 až 163 v souladu s účelem, na který byly přiděleny. 
c) zrušeno 
 
(2) Ředitel školy a školského zařízení rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní 
správy v těchto případech: 
a) zamítnutí žádosti o povolení individuálního vzdělávacího plánu podle § 18 a zamítnutí 
žádosti o přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku podle § 17 odst. 3, 
b) přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podle § 34 a ukončení předškolního vzdělávání 
podle § 35, zařazení dítěte do přípravného stupně základní školy speciální podle § 48a, 
zařazení dítěte do přípravné třídy základní školy podle § 47, 
c) zamítnutí žádosti o odklad povinné školní docházky podle § 37, 
d) převedení žáka do odpovídajícího ročníku základní školy podle § 39 odst. 2, 
e) přijetí k základnímu vzdělávání podle § 46, přestupu žáka podle § 49 odst. 1, převedení 
žáka do jiného vzdělávacího programu podle § 49 odst. 2 a zamítnutí žádosti o povolení 
pokračování v základním vzdělávání podle § 55 odst. 2, 
f) přijetí ke vzdělávání ve střední škole podle § 59 a následujících, vyšší odborné škole 
podle § 93 a následujících a v konzervatoři podle § 88, 
g) zamítnutí žádosti o přestup, změnu oboru vzdělání, přerušení vzdělávání a opakování 
ročníku podle § 66 a 97, 
h) zamítnutí žádosti o pokračování v základním vzdělávání podle § 55 odst. 1, 
i) podmíněné vyloučení a vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení 
podle § 31 odst. 2 a 4, 
j) zamítnutí žádosti o uznání dosaženého vzdělání podle § 70 a 100, 
k) povolení a ukončení individuálního vzdělávání žáka podle § 41 a ukončení individuálního 
vzdělávání dítěte podle § 34b. 

 
 



ZÁKON č. 359/2020 
kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
 
Vložil do školského zákona § 184a 
§ 184a 
Zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů ve školách 
 
(1) Pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu 
nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény 
podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny žáků nebo 
studentů z nejméně jedné třídy, studijní skupiny, oddělení nebo kursu ve škole nebo většiny 
dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, z mateřské školy nebo z odloučeného 
pracoviště nebo z nejméně jedné třídy, ve které se vzdělávají pouze tyto děti, poskytuje škola 
dotčeným dětem, žákům nebo studentům vzdělávání distančním způsobem. 
 
(2) Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového 
vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem. 
 
(3) Děti, žáci a studenti jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem s výjimkou žáků 
základní umělecké školy a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky. Způsob 
poskytování vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí 
škola podmínkám dítěte, žáka nebo studenta pro toto vzdělávání. 
 
(4) Pro řešení důsledků situace, kdy není možná osobní přítomnost dětí, žáků nebo studentů 
ve škole z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu 
nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény 
podle zákona o ochraně veřejného zdraví, může ministerstvo určit opatřením obecné povahy 
a) odlišné termíny nebo lhůty od termínů nebo lhůt stanovených tímto zákonem nebo 
prováděcími právními předpisy, anebo stanovené na jejich základě, pokud jejich naplnění 
není možné nebo by způsobilo nezanedbatelné obtíže, 
b) odlišný způsob nebo podmínky přijímání ke vzdělávání nebo ukončování vzdělávání, 
pokud by postup podle tohoto zákona nebyl možný nebo by způsobil nezanedbatelné obtíže; 
opatření obecné povahy musí být vydáno v souladu se zásadami a cíli vzdělávání uvedenými 
v § 2 tohoto zákona. 
 
(5) Opatření obecné povahy se vydává bez řízení o návrhu opatření obecné povahy. Opatření 
obecné povahy ministerstvo oznámí vyvěšením na své úřední desce a zveřejní způsobem 
umožňujícím dálkový přístup na dobu nejméně 15 dnů. Opatření obecné povahy nabývá 
účinnosti dnem vyvěšení na úřední desce nebo pozdějším dnem, který je v něm uveden. 
Pokud se změnily důvody pro vydání opatření obecné povahy, ministerstvo jej bezodkladně 
zruší nebo změní. 



 

Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

 

USNESENÍ předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb.  
o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku 
České republiky (LZPS) 

Právo na vzdělání 

Povinná školní docházka vs. Povinné vzdělávání 

LZPS: 

Čl.32 
 
(1) Rodičovství a rodina jsou pod ochranou zákona. Zvláštní ochrana dětí a mladistvých je 
zaručena. 
 
(2) Ženě v těhotenství je zaručena zvláštní péče, ochrana v pracovních vztazích a 
odpovídající zdravotní podmínky. 
 
(3) Děti narozené v manželství i mimo ně mají stejná práva. 
 
(4) Péče o děti a jejich výchova je právem rodičů; děti mají právo na rodičovskou výchovu a 
péči. Práva rodičů mohou být omezena a nezletilé děti mohou být od rodičů odloučeny proti 
jejich vůli jen rozhodnutím soudu na základě zákona. 
 
(5) Rodiče, kteří pečují o děti, mají právo na pomoc státu. 
 
(6) Podrobnosti stanoví zákon. 
 
 
Čl.33 
 
(1) Každý má právo na vzdělání. Školní docházka je povinná po dobu, kterou stanoví zákon. 
 
(2) Občané mají právo na bezplatné vzdělání v základních a středních školách, podle 
schopností občana a možností společnosti též na vysokých školách. 
 
(3) Zřizovat jiné školy než státní a vyučovat na nich lze jen za podmínek stanovených 
zákonem; na takových školách se může vzdělání poskytovat za úplatu. 
 
(4) Zákon stanoví, za jakých podmínek mají občané při studiu právo na pomoc státu. 

 


